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0-2 ANOS

Ñam, ñam, Marcelina / Gracia Iglesias ; 
[ilustraciones] Sara Sánchez

Madrid : Jaguar , D.L. 2020 

● Que pasará cando botes todo tipo de ingredentes nunha 
cazola enorme? Unha historia divertida, chea de 
onomatopeias. 

Xirafas ;  Animais humanizados ; Libros con música

81 IGL ñam



  

0-2 ANOS

El pollo Pepe da una fiesta / Ant Parker , 
Nick Denchfield; [traducción del inglés,Teresa 
Tellechea] 

Boadilla del Monte (Madrid) : SM , 2021  

● O pito Pepe vai dar unha festa. A quen se vai convidar? 
Un libro carrusel con lapelas e coloridas ilustracións do 
pito Pepe e os seus amigos. 

Animais da granxa ; Libros móbiles

834 DEN pol



  

0-2 ANOS

Gallinita gallinita / [escrito por Amelia 
Hepworth ; ilustrado por Pintachan] 

1ª ed. Barcelona : Combel , 2021 

● Quen se agocha detrás do cubo? Un rato! Un libro con 
lapelas para xoga,r para descubrir que animais se 
agochan detrás deles. O debuxo ofrece unha pista para 
adiviñar os animais e estimulará aos nenos no xogo do 
descubrimento. E quen se escondeu ao final? Presta 
atención! Cun espello na última lapela! 

Adiviñas visuais ; Animais ; Libros para ver ; Libros con sorpresa

834 HEP gal



  

0-2 ANOS

¡Pío, pío! / Sophie Ledesma ; [ texto de Isabel 
Otter ; traducción de Diego de los Santos] 

1ª ed. Barcelona : Combel , 2020 

● Chío, chío, quen está aí? Onde irá Pollito a explorar 
hoxe? Un libro con lapelas e mecanismos móbiles na 
granxa.  

 Animais da granxa ; Libros con sorpresa 

834 LED pio



  

0-2 ANOS

Buenas noches, pingüinito / Amanda Wood ; 
ilustraciones fotográficas, Bec Winnel ; 
ilustraciones, Vikki Chu  

1ª ed. Barcelona : Flamboyant , 2021 

● Pingüinito vai á escola de pingüíns por primeira vez. Non 
lle fai nin chisco de graza separarse de papá e mamá. 
Segue ao pequeno pingüinito na súa primeira aventura 
no mundo exterior.   

Hora de durmir ; Escolas ; Contos para contar

834 LED pio



  

3-6 ANOS

Cuentakilómetros / [texto e ilustraciones, 
Madalena Matoso ; traducción del portugués 
Mireia Alegre i Clanxet] 

Barcelona : Coco Books , 2019 

Cando saímos de casa e poñémonos ao volante para 
chegar ao noso destino pasamos por distintos lugares. 
Podemos atopar paisaxes inesperadas ou incluso alguén 
nos saúda ao pasar. Entón a viaxe convértese nun xogo. 
Mira pola xanela e verás, a viaxe acaba de empezar! 
Sentados ao volante deste libro, os lectores deciden o 
seu destino e elixen o formato da súa viaxe.

Coches ; Viaxes ;  Libros-xogo ; Libros para ver

793 MAT cue



  

3-6 ANOS

Tu casa, mi casa / Marianne Dubuc ; 
[traducción de Raquel Solà] 

Barcelona : Juventud , 2020 

Na rúa das Galletas, número 3, preparan unha festa. 
Hoxe é o aniversario de Coelliño! Todos os veciños están 
convidados. En casa dos Ourizos, en casa dos Raposos, 
en casa dos Gatos e en todas as outras casas 
dispóñense a vivir un día moi especial. 

Animais humanizados ; Aniversarios ; Contos para contar

793 DUB tuc



  

3-6 ANOS

Busca y encuentra numerosos números / 
Allan Sanders ; [traducción, María Jesús 
García González] 

Madrid : San Pablo , D.L. 2020 

É hora de xogar ao xogo dos números con cousas para 
contar e cousas para nomear. Aprende os números, un 
por un, e divírteche contando! 

Números ;  Libros de imaxes ; O mundo que me rodea

793 SAN bus



  

3-6 ANOS

Ya sé prepararme el desayuno / Elena 
Odriozola 

[S.l.] : El Embudo , 2020 

Despois dun reparador soño que fame! Chegou a hora 
de prepararse o almorzo. 

Almorzos ; O mundo que me rodea

831 ODR yas



  

3-6 ANOS

Petra / Marianna Coppo ; [traducción de 
Carlos Mayor] 

Barcelona : Juventud , 2019 

É unha montaña? É unha illa? Xa o verás, seguro que 
Petra será. É unha montaña? É unha illa? Xa o verás, 
Petra seguro que che sorprenderá! 

Autoestima ; Imaxinación ; Natureza ; O mundo que me rodea

833 COP pet



  

3-6 ANOS

Pepota y Pepino  / Raquel Díez ; Desirée 
Acevedo ] 

1ª ed. Comunidad Valenciana : Onada , 2020

 

É hora de xogar á cociña! Pepino saca a súa tetera e as 
cuncas. E Pepota? Prefire colgarse das ramas...

Educar en igualdade ; Amizade ; Álbums

833 DIE  pep



  

3-6 ANOS

En familia  /  Olga de Dios 

Zaragoza : Apila , 2021 

● Este libro amosa un día común na vida das familias que 
se enfrontan ao reto de educar e aprender.

Diversidade familiar ; Familias ; O mundo que me rodea

833 DIO  enf



  

3-6 ANOS

Monstruo azul  /  Olga de Dios 

Zaragoza : Apila , 2021 

● Esta é a historia dun grupo que creceu crendo que podía 
xogar sen importar as consecuencias das súas accións.

Aprenderán a divertirse sen prexudicar o seu entorno?

Monstro azul fálanos de respecto, convivencia e empatía.

Diversidade ; Convivencia ; Respecto ; O mundo que me rodea

833 DIO  mon



  

3-6 ANOS

La fábrica de etiquetas / Emma Piquer ; 
ilustrado por Calle 

Barcelona : Juventud , 2021 

● Un malvado bruxo, un exército de corvos e unhas 
etiquetas que ninguén se podía quitar. Un conto para 
derrotar as etiquetas. Axúdasnos? 

Autoestima ; Crítica social ; Superación ; Contos para contar

833 PIQ  fab



  

3-6 ANOS

Los lunes de colores / [texto] Nelson 
Rodríguez , Leonardo Agustín Montes ; 
ilustrado por Rosana Faría y Carla Tabora 

Barcelona : Juventud , 2021 

● En Villa Nueva parece que abundan as historias tristes. 
Pero o luns é o día máis esperado: Nelson e Gerson 
acoden co seu bibliomóbil e coas súas historias 
conseguen que os nenos regresen máis felices ás súas 
casas. Baseado nunha historia real de Honduras. 

Bibliotecas ; Amor á lectura ; Desigualdade social ; Contos para 
contar

833 ROD  lun



  

3-6 ANOS

¡Hombre de color! / inspirado en un cuento 
africano e ilustrado por Jérôme Ruillier ; 
[traducción castellana, Christiane Reyes] 

Barcelona : Juventud , 2016 

A pesar que a pel negra tamén ten diferentes 
pigmentacións, este libro pon de manifesto que branco e 
negro son en definitiva cores, así pois todos somos 
homes de cor. Un conto-poema transmitido de xeración 
en xeración pola tradición oral africana contra as 
expresións racistas, os signos de dominio económico e 
cultural, e que cuestiona os prexuízos e as ideas 
preconcibidas. 

Rutura de estereotipos ; Racismo ; Prexuizos ; O mundo que me 
rodea

833 RUI hom



  

3-6 ANOS

A boneca de cristal / Majo Villar ; ilustracións 
Antonio Seijas 

1ª ed. Vigo : Galaxia , 2021 

● Esta é a historia dunha bonequiña de cristal..., pero 
tamén unha historia de amor entre un pai e unha filla. E 
uns zapatiños vermellos. 

Relacións pais-fillas ; Bonecas; Contos para contar

833 VIL bon



  

3-6 ANOS

¡Qué animales! / Nicholas Allan ; [traducción, 
María Francisca Mayobre] 

Barcelona : Ekaré , 2021

●  

Tomás Trompa vai a unha nova escola, pero os seus 
compañeiros parécenlle demasiado estraños. Algúns 
teñen escamas, outros son peludos… Mesmo hai un que 
é verde! Tomás só quere atopar a un amigo que se 
pareza a el. 

Educar na tolerancia ; Diversidade ; Amizade ; Contos para contar

834 ALL que



  

3-6 ANOS

Caperucita al revés / Olivier Dupin ; Séverine 
Duchesne  

Madrid : Hachette Infantil , D.L. 2021  

● Nova e divertida versión de Caperucita vermella na que o 
lobo malvado non logra comerse a ninguén! E é que todo 
o intre adiántaselle alguén: o seu fillo, a súa muller... 
Divertida volta de torca do clásico infantil que fará as 
delicias dos pequenos lectores ante as novidades que 
presenta o libro fronte á historia orixinal.  

Lobos ;  Carapuchiña vermella ; Contos de animais

834 DUP cap



  

7-8 ANOS

Plástico : pasado, presente y futuro / texto 
de Eunju Kim / texto de Eunju Kim ; 
ilustraciones de Jiwon Lee ; [traducción del 
inglés y adaptación, Raquel Solà] 

1ª ed. Barcelona : Juventud , 2021 

● Os lectores lánzanse a un exame minucioso do plástico: 
como xurdiu, como se fabrica e utiliza e como cambiou o 
mundo, para ben e para mal. O libro presenta de forma 
obxectiva as achegas desta substancia derivada do 
petróleo ao campo da medicina e á accesibilidade dos 
produtos manufacturados, así como o seu crecente 
impacto no medio ambiente. 

502 KIM pla

Contaminación ; Reciclaxe de materiais ; Xestión de 
residuos ; Libros informativos



  

7-8 ANOS

Extra! / Paco Nogueiras ; ilustrado por Marc 
Taeger 

Pontevedra : Kalandraka , 2020 

● A actualidade convértese en melodía e canción neste 
xornal musical cheo de ritmo, bo humor e diversión: 
información de todas as temáticas, opinión, 
pasatempos... noticias que entran polos ollos, as mans e 
as orellas! 

78 NOG ext

Música infantil ; Poesía, rimas e cancións



  

7-8 ANOS

Un niño muy raro / Ricardo Alcántara ; 
ilustraciones Albert Asensio 

 Barcelona : Juventud , 2021 

● Os seus compañeiros de clase non xogaban con el. 
Deixábano de lado e dicían que era un neno moi raro. 
Tentaban provocalo, pero Pol nunca se molestaba. "O 
meu pai é mago", dicíalles. 

Acoso escolar ; Relación pais-fillos ; Convivencia ; Autoestima ; 
Contos

833 ALC niñ



  

7-8 ANOS

La montaña de libros más alta del mundo  / 
Rocío Bonilla 

 Alzira, Valencia : Algar , 2017  

● Lucas estaba convencido de que había nado para voar. 
Miraba os avións, tentaba fabricarse ás de todo tipo, pero 
nada parecía funcionar... Un día, a súa nai explicoulle 
que había outras formas de cumprir o seu soño e púxolle 
un libro nas mans. Ese mesmo día, sen darse conta, 
Lucas empezou a voar... 

Amor á lectura ; Libros ; Contos

833 BON mon



  

7-8 ANOS

Esas cosas que nos pasan / Mariona 
Martorell / Mariona Martorell ; ilustraciones de 
Cuchu  

 [Barcelona] : Duomo , 2021 

● A María acábana de cambiar de cole e ten que facer 
novos amigos. Julieta non consegue durmir pola noite. 
Nico perdeu ao seu querido hámster, Guille ten 
problemas en clase e Frida volveuse invisible para todos 
desde que chegou o bebé. Queres descubrir como 
senten e que fan cando lles pasan estas cousas? 

Emocións e sentimentos ; Nenos-psicoloxía ; Contos

833 MAR esa



  

7-8 ANOS

Alba / Helena Villar Janeiro ; ilustracións Abi 
Castillo  

1ª ed. Vigo : Galaxia , 2021 

● Alba é moi especial. Sábeo ela e sábeo todo o mundo.  

Familia ; Convivencia ; Diversidade ; Integración escolar ; Sindrome 
de Down ; Contos

833 VIL alb



  

7-8 ANOS

O bolero de Ravel  / texto de José Antonio 
Abad Varela ; ilustracións de Federico 
Delicado 

Pontevedra : Kalandraka , 2020 

● Unha das obras musicais máis coñecidas do mundo 
convértese no relato dunha orquestra cuns intérpretes 
moi especiais, uns animais humanizados pertencentes a 
especies en perigo de extinción que ofrecen un 
memorable concerto. 

Música ; Orquesta ; Maurice Ravel ; Contos de animais

834 ABA bol



  

7-8 ANOS

Piluca quiere ser mecánica / Alexandra 
Campeño Martínez 

1ª ed. [Madrid] : Gunis , 2020 

● A Piluca encántanlle os coches. A súa habitación está 
repleta deles, de todas as cores e tamaños, pero a súa 
paixón vai máis aló, soña con ser mecánica e ter o seu 
propio taller. Con todo, este soño, en ocasións, faille 
entristecer pois os seus amigos no colexio non entenden 
como Piluca quere dedicarse unha profesión que “non é 
para as nenas”. Pero, co seu enxeño e habilidade, 
demostraralles que non existen profesións de xero. 

Profesións ; Ruptura de estereotipos ; Igualdade de xénero ; Contos

834 CAM pil



  

7-8 ANOS

Vecinos  / Kasya Denisevich 

Barcelona : Juventud , 2021 

● Se te paras a pensalo… O meu teito é o chan de alguén 
e o meu chan é o teito de alguén. E se a miña man 
puidese atravesar esta parede, podería tocar a alguén. E 
este alguén sería a miña nova veciña!  

Emocións e sentimentos ; Diversidade ; Veciños ; Contos

834 DEN vec



  

7-8 ANOS

Bichería / Carlos López ; Xan López 
Domínguez 

1ª ed. Vigo : Xerais , 2020 

● Un libro cheo de paxaros, insectos, peixes, réptiles, 
felinos e demais bichería con máis de corenta contos 
pequenos, pero grandes en humor e tenrura, nos que 
descubrirás as cousas estrafalarias que lles aconteceron 
a estes animais e mesmo a verdadeira orixe dalgúns 
deles. Unha aventura bestial! 

Contos de animais

834 LOP bic



  

7-8 ANOS

Calle de los suspiros 109 : Fantasmas a la 
parrilla / Mr. Tan ; Yomgui Dumont 

Madrid : Jaguar , 2021 

● Elliot pasa tempo coa súa nova familia, as pantasmas 
Eva, Angus, Amédée e Walter. Esta vez, un formidable 
inspector chega para comprobar que a casa está 
correctamente enmeigada... Terán que redobrar a 
imaxinación para facer crer ao inspector que son 
terroríficos: trampas, torturas e berros por todos os pisos. 
Isto sen contar co regreso da cazadora de pantasmas 
Ulrika Von Paprika. Unha nova historia para morrer... 
rindo!

Pantasmas ; Humor ; Cómic

87 TAN cal (2)



  

9-11 ANOS

¡Yo quiero saber de verdad qué es la 
muerte!  / Monsieur Mouch y Maria-Paz 

1ª ed. Barcelona : Takatuka , 2021 

● Nesta segunda entrega Emma e Julio abordan un tema 
que interesa e preocupa aos nenos e nenas desde que 
teñen conciencia da morte, pero fano coa alegría de 
quen ten toda unha vida por diante da que gozar.

Un libro sen complexos, para os mozos e mozas que 
queren sabelo TODO, e para as nais e os pais que non 
saben xa que inventar para responderlles. 

Morte ; Emocións e sentimentos ; Cómics

1 MON yoq



  

9-11 ANOS

Descubre la energía / [ilustraciones], Eduard 
Altarriba ; [texto], Johannes Hirn y Verónica 
Sanz ; traducción de Raquel Solà 

1ª ed. Barcelona : Juventud , 2021 

● Todos sabemos que a enerxía é importante, pero 
sabemos que é exactamente? A calor do Sol, o 
movemento dos nosos corpos, a enerxía dos ríos e 
océanos, a forza do vento…, todo ao noso ao redor é 
enerxía.  

Enerxía ; Tecnoloxía ; Ciencias ; Física ; Libros infantís

5 ALT des



  

9-11 ANOS

Mi primer libro de relatividad / [Sheddad 
Kaid-Salah Ferrón y Eduard Altarriba] 

1ª ed. Barcelona : Juventud , 2018 

● Este é un primeiro libro perfecto para explicar cuestións 
aparentemente complexas como a dilatación do tempo, a 
contracción de lonxitudes ou o aumento da masa dunha 
forma clara e sinxela. Cando andamos pola rúa 
parécenos que o tempo é o mesmo para todos: para nós, 
para a veciña que nos cruzamos, para os habitantes de 
Moscova ou para os pedruscos de Marte. 

Relatividade ; Física ; Libros informativos

53 KAI mip



  

9-11 ANOS

El cielo / Hélène Druvert ; textos de Juliette 
Einhorn

Madrid : Maeva Young , D.L. 2021 

● Unha viaxe aérea extraordinaria O ser humano leva 
estudando, interpretando e soñando co ceo desde 
tempos remotos... acompáñanos nesta viaxe! Coñece os 
fenómenos meteorolóxicos que sacoden o ceo; os 
animais e os aparellos voadores que o cruzan; os astros 
que habitan nel. Distingue as clases de nubes que 
existen, aprende en que consiste a polinización, observa 
as aves migratorias...Poñémosche o ceo ao alcance da 
túa man 

Tempo (meteoroloxía) ; Atmósfera ; Universo ; Libros infantís

55 DRU cie



  

9-11 ANOS

Ríos : un largo viaje por mares, lagos y ríos 
/ Peter Goes 

Madrid : Maeva Young , 2018 

● Navega polo Nilo, suca o Amazonas, descende ata o 
delta do Mekong, descobre o Misisipi, percorre a beira do 
Danubio e remonta o Támesis. Esta é unha maxestosa 
viaxe ao redor do mundo seguindo o curso dos ríos. 
Descobre feitos fascinantes e unha infinidade de datos 
curiosos. Todos a bordo para partir! 

Ríos ; Xeografía ; Libros infantís

55 GOE rio



  

9-11 ANOS

El libro del ADN / escrito por la profesora 
Alison Woollard y la genetista Sophie Gilbert ; 
ilustraciones, Mark Clifton, Bettina Myklebust 
Stovne ; traducción, David Cáceres González 

Barcelona : Edebé , [2021] 

● Sabías que cada unha das túas celulas conteñen a 
información necesaria para crearche de novo? Ou que 
compartes o 50% dos xenes cun plátano? Viaxa ás 
profundidades do ADN e descobre cal é a esencia da 
vida. 

ADN ; Xenética ; Biotecnoloxía ; Libros infantís

575 VOL lib



  

9-11 ANOS

Microbios / [texto, Sheddad Kaid-Salah 
Ferrón ; ilustraciones, Eduard Altarriba] 

1ª ed. Valencia : Andana , 2020 

● En calquera lugar, mires onde mires, no chan, nunha 
pinga de auga, no ar ou na túa pel, existen seres vivos 
demasiado pequenos como para poder ser vistos. Son os 
microbios; organismos vivos individuais formados por 
unha soa célula imprescindibles para a vida na Terra. 
Capaces do mellor e do peor, desde aportar o osíxeno 
que respiramos á atmosfera ata enfermarnos ou mesmo 
crear epidemias e pandemias. 

Microbioloxía ; Libros informativos

579 KAI mic



  

9-11 ANOS

El cerebro humano : explicado por Dr. 
Santiago Ramón y Cajal / texto, Pablo 
Barrecheguren ; ilustraciones, Isa Loureiro  

1ª ed. Barcelona : Juventud , 2021 

● Descobre como funciona o cerebro humano coa axuda 
do premio nobel e neurocientífico Dr. Santiago Ramón e 
Cajal! No teu cerebro hai tantas células que tardarías 
milenios en contalas todas, e cada unha está chea de 
misterios. Temos millóns de neuronas que envían 
constantemente información mentres outras células, 
secretas e descoñecidas, protéxenas desde as sombras? 

Santiago Ramón y Cajal ; Cerebro ; Ciencia ; Corpo humano ; Libros 
infantís

611 BAR cer



  

9-11 ANOS

¡Ñam! : sobre lo que comemos / Diana 
Oliver ; ilustrado por Carmen Saldaña 

Valencia : Andana , 2020 

● Que é unha alimentación saudable? Hoxe é difícil sabelo. 
A publicidade fíxonos un gran lío, e ás veces nin sequera 
sabemos o que comemos. A alimentación saudable é 
obter todos os nutrientes que necesitamos da cantidade 
correcta de alimentos saudables. E cociñalos ou 
preparalos con moito coidado e amor. Comer sa é tamén 
evitar o consumo de alimentos non saudables ou 
reducilos ao máximo. 

Alimentos ; Receitas de cociña ; Hábitos saudables ; Libros 
informativos

613 OLI ñam



  

9-11 ANOS

Nueve meses / Hélène Druvet ; con la 
colaboración de Jean-Claude Druvert 

Madrid : Maeva , D.L. 2020 

● Acompañamos a unha muller durante nove meses nunha 
viaxe marabillosa ao interior do útero para entender en 
que consiste a fecundación, que é o patrimonio xenético, 
como se forman os xemelgos ou como evolucionan os 
cincos sentidos, e seguir mes a mes o desenvolvemento 
do feto desde que se forma o embrión ata o nacemento 
do bebé. 

Embarazo ; Libros infantís

618 DRU nue



  

9-11 ANOS

Ciudades perdidas / Giles Laroche ; 
[traducción, Susana Tornero] 

Barcelona : Juventud , 2021 

● Quen e como vivían nas cidades perdidas máis antigas 
do mundo: Babilonia, Karnak, Herculano, Mesa Verde, 
Angkor Thom, Tenochtitlán, Machu Picchu...? Por que 
esas cidades perdéronse no esquecemento? Como era a 
vida antes?  

Arquitectura ; Xeografía ; Historia ; Libros infantís

930 LAR ciu



  

9-11 ANOS

Lobo a medias y un montón / Marisa López 
Soria ; ilustraciones de Moisés Yagües  

Valencia : Malian , 2020 

● Á cuadrilla de OS RESTOS (Ulises, alias El Bolo; Gao Li; 
Agustín Quintanilla; Javito y su hermana la Chiqui), 
adoptar un can deulles unha gran alegría, pero tamén un 
compromiso que comparten coa cuadrilla LA TOTAL, 
tamén amigos do barrio. E é que o novo compañeiro de 
catro patas é o mellor dos caniches. 

Mascotas ; Cuadrillas ; Aventuras

843 LOP lob



  

9-11 ANOS

¡No despiertes al monstruo! / José A. Bizarro 
, Javier Bizarro   

Barcelona : Destino , 2021 

● A miña cuadrilla e máis eu andamos metidos nunha 
movida salvaxe por culpa de Mikhail, un científico 
chalado. Tócanos combater contra alieníxenas, células 
asasinas, réptiles mutantes e un monstro demoníaco 
obsesionado con destruír Torombolo para saldar contas 
pendentes. Imaxinádesvos todo o que pode pasar? 

Alieníxenas ; Cuadrillas ; Humor ; Ciencia ficción ; Aventuras

845 BIZ cua (2)



  

9-11 ANOS

Las estrellas / Jacques Goldstyn ; [traducción, 
Susana Tornero] 

Barcelona : Juventud , 2021 

● Un neno xudeu e unha nena musulmá atópanse no 
parque e enseguida descobren que comparten a mesma 
paixón polas estrelas. Pero os seus pais non o queren 
comprender… 

Igualdade ; Amor ; Conflito árabe-israelí ; Astronomía ; Vida real ; 
Cómic

87 GOL est



  

+12 ANOS

Cóntame un conto cuántico / Juanjo 
Lamelas 

Vigo : Xerais , 2020 

● Neste libro explícase a física cuántica coma se fose un 
conto. E para facilitar a comprensión válese dun 
protagonista chamado Electroncio, unha partícula 
elemental que aproveita as súas propiedades de ente 
cuántico para relatar dende dentro o estraño mundo no 
que vive. Grazas a ela, o autor cóntanos como 
transcorreron as cousas dende os albores da historia ata 
o presente. Así, chegamos á mecánica cuántica, unha 
teoría perturbadora e misteriosa.

Mecánica cuántica ; Física cuántica ; Átomos ; Enerxía ; Libros 
informativos

53 LAM con



  

+12 ANOS

A raíña galega  / Xosé Durán  

Vigo : Xerais , 2020 

● Nacín hai xa moitos séculos. Son a lingua galega, filla 
dunha poderosa raíña e duns belicosos reis que moraban 
no noroeste da Península Ibérica. Fun admirada en 
Europa e cortexada por reis, nobres e bispos. Os 
trobadores tanxían os seus instrumentos cantándome 
nos pazos e castelos, mentres os xograres alegraban as 
festas comigo. Mesmo os poetas de Castela, Andalucía e 
a Provenza devecían por min. 

Lingua galega ; Historia social ; Vida real

841 DUR ral



  

+12 ANOS

A folla azul  / Andrea Maceiras ; ilustracións 
de Sonia García   

Vigo : Xerais , 2020 

● A Amazonia é un mundo verde e único. Tamén é o fogar 
de moitas tribos indíxenas que viviron alí desde o inicio 
dos tempos. Algunhas delas manteñen relación coa 
civilización, mentres que outras decidiron permanecer 
voluntariamente ocultas no corazón da selva. A miña tribo 
é unha delas. Eu son Husu Aké, membro da tribo dos 
Tacaré, filla da Nai Terra e habitante do mundo verde. E 
esta é a miña historia. 

Tribos ; Ecoloxía ; Amazonas (rexión) ; Aventuras ; Vida real

841 MAC fol



  

+12 ANOS

Un fillo / Alejandro Palomas ; tradución Carlos 
Freire 

Vigo : Galaxia , 2020 

● Este libro conta a historia de Guille, un neno riseiro, 
introvertido, imaxinativo e aparentemente feliz. Pero iso é 
só en aparencia porque, por debaixo de tanta felicidade, 
atópanse cousas algo escuras. Guille só ten unha amiga. 
Semella feliz e forte, mais é fraxil, e cun misterio sen 
resolver. Temos que coñecer o seu pai en crise, a súa nai 
atarefada, a unha mestra curiosa e incluso a súa 
psicóloga, para que o labirinto teña unha saída. 

Relacións pais-fillos ; Vida real ; Misterio

841 PAL fill



  

+12 ANOS

Antía e Daren : o misterio dos torques 
roubados  / Valentín Alvite ; ilustracións de 
Miguel Porto 

Vigo : Xerais , 2020 

● O xefe de policía Rigoberto Raposo leva anos agardando 
que se cometa un delito na tranquila vila de Uz para 
demostrar o seu mérito e, por fin, chega a ansiada 
oportunidade: a bibliotecaria Severiana Pratas denunciou 
o roubo duns valiosos torques. O xefe de policía xa soña 
cun ascenso. O que non sabe é que dous rapaces, Antía 
e Daren, tamén están facendo as súas propias pescudas. 

Detectives ; Roubos ; Misterio

843 ALV ant



  

MEDRAR LENDO

Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad : entre la patología y la 
normalidad / Rafael Guerrero 

Barcelona: Libros cúpula, 2021

Un libro co que comprenderás que é o TDAH cunha linguaxe 
sinxela, ademais de abordar as dificultades que teñen os mozos 
con esta problemática en diversos contextos. O trastorno por 
déficit de atención con hiperactividade (TDAH) é unha patoloxía 
que afecta ao redor dun cinco por cento da poboación infantil. 
Dadas as características nucleares do trastorno (problemas para 
manter a atención, movemento excesivo e impulsividade tanto 
cognitiva como motora) , os nenos e adolescentes que o 
padecen adoitan sufrir o efecto dos seus síntomas nos 
diferentes ámbitos da súa vida (colexio, casa, relacións con 
amigos, etcétera) . No presente libro tamén se propoñen 
exercicios prácticos e actividades para potenciar a atención, a 
memoria operativa, a planificación, a toma de decisións e o 
resto de funcións executivas. 

Trastornos por deficit de atención con hiperactividade

ML 616 GUE tra



  

CINE INFANTIL

Encanto / director : Jared Bush, Charise 
Castro Smith y Byron Howard

Madrid : Disney, 2021

● A historia dunha familia extraordinaria, os Madrigal, que 
viven escondidos nas montañas de Colombia nunha casa 
máxica dun pobo sito nun encrave maravilloso chamado 
Encanto.

Cine de animación
CINE 791-DA ENC



  

CINE INFANTIL

Josee, el tigre y los peces / Kotaro Tamura ; 
guión, Sayaka Kuwamura ; relato corto, Seiko 
Tanabe

Barcelona : Selecta Visión, 2021

● Tsuneo é un estudante universitario que coñece a Josee, 
unha moza que de cando en cando sae da súa casa 
debido á súa imposibilidade de andar.

Cine de animación
CINE 791-DA JOS



  

CINE INFANTIL

El caracol y la ballena y otros cuentos del 
mar / [dirección, Max Lang, Daniel Snaddon]

Barcelona : Rita & Luca Films, 2021
●

● Con espíritu inquedo e gañas de descubrir mundo, un 
pequeno caracol embárcase nunha viaxe, á cola dunha 
balea corcovada, a través dos mares. pero un día, a 
balea perde o rumbo e remata varada nunha baía illada. 
Como fará o pequeno caracol para rescatala?. Unha 
bonita historia dunha amizade improbable que nos fará 
percorrer os lugares máis sorprendentes e máxicos do 
mundo submarino.

Cine de animación
CINE 791-DA CAR



  

CINE INFANTIL

The Mitchells vs the machines = Los 
Mitchell contra las máquinas / directed by 
Mike Rianda

Madrid : Arvi Licensing, [2021]
●

● Unha apocalipse robótica pon freo á viaxe por estrada da 
familia Mitchell. Agora, o futuro da humanidade depende 
deles, a familia máis rariña do mundo. 

Cine de animación

CINE 791-DA MIT



  

CINE INFANTIL

Paw Patrol = Patrulla Canina : la película / 
[created by Keith Chapman ; dirigida por Cal 
Brunker]

Valladolid : Divisa, D.L. 2021
●

● Cando o rival da Patrulla Canina, Humdinger, convértese 
en alcalde da Ciudad Aventura e empeza a causar 
problemas, Ryder e os seus heroicos cachorros póñense 
en marcha para enfrontarse á misión máis difícil das súas 
carreiras. 

Cine de animación

CINE 791-DA PAW



  

CINE INFANTIL

Guardianes de la noche. Tren infinito / 
Haruo Sotozaki

[Barcelona]: Selectavisión, D.L. 2021
●

● Tanjiro Kamado e os seus amigos do Demon Slayer 
Corps acompañan a Kyō jurō Rengoku, o Flame Hashira, 
para investigar unha misteriosa serie de desaparicións 
que ocorren dentro dun tren aparentemente infinitamente 
longo. Pouco saben que Enmu, a última das Lúas 
Inferiores dos Doce Kizuki, tamén está a bordo e 
preparoulles unha trampa.

Cine de animación

CINE 791-DA GUA



  

CINE INFANTIL

La colina de las amapolas = Kokuriko-zaka 
kara / un film de Goro Miyazaki

[Madrid] : Vértigo Films, [2021]
●

● Umi Matsuzaki é unha estudante de instituto que, en 
ausencia da súa nai, coida aos seus dous irmáns e da 
súa avoa á vez que administra un hostal de estilo 
occidental, o Coquelicot Manor. A moza compaxina 
tranquilamente as súas responsabilidades coa súa vida 
escolar. Un día coñece a Shun Kazama, membro do club 
de xornalismo, e Shiro Mizunuma, presidente do consello 
de estudantes. Ambos son representantes do Quartier 
Latin. Entre Umi e Kazama xurdirá unha profunda 
amizade que podería verse complicada co inesperado 
descubrimento dun secreto do pasado. 

Cine de animación

CINE 791-DA COL
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